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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   9,   കചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

  കകേഞഴബകകഞടക്ക് കകേ  .  എസക്ക്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   സമുചയഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  സമുചയ

നബര്മ്മേഞണത്തബകലെ  അപഞകേതകേള്  കേഞരണഞ്ചാം  കകേട്ടബടത്തബനക്ക്

ബലെക്ഷയമുള്ളതഞയഞ്ചാം  മഞനദണ്ഡങ്ങളബല്  ഇളവുനല്കേബ  കുറഞ്ഞ  നബരകബല്
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പസ്തുത  കകേട്ടബടഞ്ചാം  ലെസ്പീസക്ക്  നല്കേബയതബലൂകട  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-കക്ക്

നഷ്ടമുണഞ  യബട്ടുള്ളതഞയഞ്ചാം  പറയകപ്പെടുന  സഞഹചരദഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വശസ്പീ  ടബ. സബദബഖക്ക്, എന.

ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന,

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പകേഞരഞ്ചാം  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ രഞജ):  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-

യകട  വഞണബജേദസഞദദതയള്ള  സ്ഥലെങ്ങളബല്  സഞമ്പത്തബകേനബലെ

കമചകപ്പെടുത്തുകേ  എന  ലെക്ഷദകത്തഞടുകൂടബ  ബബ.ഒ.ടബ.  മഞതൃകേയബല്

രൂപകപ്പെടുത്തബയ  4  പദതബകേളബല്കപ്പെട്ട  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ബസക്ക്  കടര്മബനല്

കകേഞഞ്ചാംപ്ലകക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  എഞ്ചാം  പഞനല്  കചയ്ത  ആര്കബകടകക്ക്

തകനയഞണക്ക്  രൂപകേല്പന  കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേട്ടബടത്തബല്  കപഞട്ടല്

കേകണത്തബയതബനഞല്   വബശദപഠനഞ്ചാം  നടത്തഞന  മദഞസക്ക്  കഎ.കഎ.ടബ.-കയ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം വബജേബലെനസക്ക് അകനന്വേഷണത്തബനക്ക് അനുമതബ നല്കുകേയഞ്ചാം

റബകപ്പെയര്  ആന്റെക്ക്  റസ്പീഹഞബബലെബകറ്റേഷന  കജേഞലെബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതുവകര

ഓപ്പെകറഷന  പഞടബകല്ലെനക്ക്  അറബയബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   കകേട്ടബടത്തബകന്റെ

ഡബകകസനബല് വദതദഞസങ്ങള് കേകണത്തബയതബനഞല് ആര്കബകടകബല്നബനഞ്ചാം
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പബഴ  ഇഇൗടഞക്കുനതബകന്മേലുള്ള  വദവഹഞരഞ്ചാം  കകഹകകഞടതബയബല്

നടനവരബകേയഞണക്ക്.   മദഞസക്ക്  കഎ.കഎ.ടബ.-യകട  പഠനറബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

കകേട്ടബടത്തബകന്റെ   ലെസ്പീസബകന്റെ  കടണര്  നടപടബകേകള  ബഞധബക്കുനതല്ലെ.

മുതല്മുടകബയ  150 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം  സ്ഥലെ-കകേട്ടബടയബനത്തബല്  120  കകേഞടബ

രൂപയഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-കക്ക്   ലെഭബക്കുന  വദവസ്ഥയബലെഞണക്ക്  ലെസ്പീസക്ക്

എഗ്രബകമന്റെക്ക് ഒപ്പെബട്ടബട്ടുള്ളതക്ക്.  കഎ.കഎ.ടബ.-യകട റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കേബട്ടബയതബനുകശഷഞ്ചാം

ഉനതതലെ വബദഗ്ദ്ധ സമബതബ ഇതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദസ്പീഖക്ക്:  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്,  തബരുവല്ലെ,

അങ്കമഞലെബ  എനബവബടങ്ങളബല്  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-യകട  ഭൂമബ

കകേ.ടബ.ഡബ.എഫക്ക്.സബ.-കക്ക്  കകേമഞറബകയങ്കബലുഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  എനകത്തയക്ക്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന  സഞധബക്കുകമനതബല്  വദക്തതയബല്ലെ.

കകേഞഴബകകഞടുള്കപ്പെകടയള്ള  സ്ഥലെങ്ങളബല്  കകേട്ടബട  സമുചയഞ്ചാം  നബര്മ്മേബകഞന

കകേ.ടബ.ഡബ.എഫക്ക്.സബ.-കക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബയതബലൂകട  കകേഞടബകേളുകട

നഷ്ടമഞണുണഞയതക്ക്. 74.79 കകേഞടബ രൂപ കചലെവഞകബ നബര്മ്മേബച കകേഞഴബകകഞടക്ക്

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  കടര്മബനലെബനക്ക്  ബലെക്ഷയമുള്ളതഞയബ  കചകന

കഎ.കഎ.ടബ.  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സഞമ്പത്തബകേഭദതയബല്ലെഞത്ത  മഞകേക്ക്

അകസഞസബകയറ്റേക്ക്സബനക്ക്  നല്കേബയ കേരഞര് കഹകകഞടതബ റദക്ക്  കചയ്തതബനഞല്
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വസ്പീണഞ്ചാം  കടണര്  ക്ഷണബചക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങളബല്  ഇളവു  വരുത്തബ  ആലെബഫക്ക്

ബബല്കഡഴക്ക്  എന  കേമ്പനബകക്ക്  കടണര്  നല്കേബയതബലൂകട  കകേഞടബകേളുകട

നഷ്ടമഞണക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കുണഞയതക്ക്.  കകേ.ടബ.ഡബ.എഫക്ക്.സബ.-യകട

കനതൃതന്വേത്തബലുള്ള  വഞണബജേദസമുചയങ്ങളുകട   നബര്മ്മേഞണത്തബകലെ  അഴബമതബ

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടത്തബ  കുറ്റേകഞര്കകതബകര  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്

ചര്ചകചയ്യണഞ്ചാം. 

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .   ആന്റെണബ രഞജ):  കടണറബല് നബഷ്കര്ഷബച

നബബനനകേകളല്ലെഞഞ്ചാം ആലെബഫക്ക് ബബല്കഡഴബനുണക്ക്. നബയമപരമഞയബ കടണറബല്

പകങ്കടുക്കുനവര്കക്ക്  ലെസ്പീസബനക്ക്  കകേഞടുകഞതബരബകഞന  കേഴബയബല്ലെ  എനതഞണക്ക്

നബയമഞ്ചാം.   വലെബയ  പതബസനബയബലൂകടയഞണക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.

കേടനകപഞകുനതക്ക്.   ഇഇൗ  സര്കഞര്  അധബകേഞരത്തബല്  വനതബനുകശഷഞ്ചാം

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന  4,698  കകേഞടബ  രൂപ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. ഡസ്പീസലെബല്നബനഞ്ചാം  സബ.എന.ജേബ.-യബകലെയക്ക്  കേണ്കവര്ട്ടക്ക്

കചയ്തതുഞ്ചാം ഡയറകര് കബഞര്ഡബല്  കപഞഫഷണല്സബകനമഞതഞ്ചാം  നബയമബചതുഞ്ചാം

ജേസ്പീവനകഞരുകട  ശമ്പളവുഞ്ചാം  മറ്റേക്ക്  സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം  ജേബ-സഞര്കബകലെയക്ക്

മഞറ്റേബയതുമുള്കപ്പെകട  നബരവധബ  പദതബകേളഞണക്ക്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.
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മൂനഞറബല് 5 ബസുകേള് ബസക്ക് കലെഞഡ്ജകേളഞയബ കേണ്കവര്ട്ടക്ക് കചയ്തക്ക് വരുമഞനഞ്ചാം

ലെഭബച്ചുകകേഞണബരബക്കുകേയഞണക്ക്. 'ഗ്രഞമവണബ' പദതബകക്ക് അടുത്തവര്ഷഞ്ചാം തുടകഞ്ചാം

കുറബക്കുനതഞണക്ക്. മതദകത്തഞഴബലെഞളബ സസ്പീകേള്കക്ക്  സഇൗജേനദ യഞതയക്ക് 'സമുദ'

എന  ബസക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  100  ബസ്സുകേള്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

നഗരത്തബലെബറകഞന  കപഞകുനതുഞ്ചാം  ഇഇൗ  സര്കഞരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളഞണക്ക്.  ഇഇൗ

വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ലെ. 

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,      പബ. കകേ. കുഞ്ഞഞലെബക്കുട്ടബ, പബ. കജേ. കജേഞസഫക്ക്, ശസ്പീമതബ കകേ.

കകേ.  രമ എനസ്പീ പതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതഞകള് പസഞവന നടത്തബയകശഷഞ്ചാം

അവരവരുകട പഞര്ട്ടബ അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബനക്ക് പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) തുടര്വബദദഞഭദഞസ പദതബ കനരബടുന പതബസനബ 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പകസനന:  കകേന്ദ്ര സഹഞയഞ്ചാം നബര്ത്തലെഞകബയതബകന

തുടര്നക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത തുടര്വബദദഞഭദഞസ പദതബ കനരബടുന പതബസനബ

പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞക്ഷരതഞ  കപരകേക്ക് മഞരുകട  ഓണകററബയഞ്ചാം
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വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  അവകര  സ്ഥബരകപ്പെടുത്തബ  പുനര്വബനദഞസഞ്ചാം

നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുട്ടബ):

സഞക്ഷരതഞ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകമ്പഞള്  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഞയഞ്ചാം

ലെഭദമഞയബരുനകവങ്കബലുഞ്ചാം  ടബ  പദതബകേള്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

നബര്ത്തലെഞകബയതബകനത്തുടര്നക്ക്  സഞക്ഷരതഞ  തുടര്വബദദഞഭദഞസ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹഞയഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം ബഡ്ജേറ്റേക്ക്  വബഹബതമഞയബ

അനുവദബക്കുകേയഞണക്ക്  കചയവരുനതക്ക്.   സഞക്ഷരതഞ  മബഷന  കപരകേക്ക് മഞകര

തകദശഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളബകലെയക്ക്  പുനര്വബനദസബക്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

വബവബധ  വകുപ്പുകേളുമഞയബ  കചര്ന  കയഞഗത്തബല്  അന്തബമ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

കകേകകഞള്ളുനതഞകണനഞ്ചാം  അതുവകര  കപരകേക്ക് മഞരുകട  ഓണകററബയഞ്ചാം

സഞക്ഷരതഞ മബഷകന്റെ പദതബ വബഹബതത്തബല്നബനക്ക് വഹബകകണതഞകണനഞ്ചാം

നബര്കദശബക്കുകേയണഞയബ.  2021-22  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്  പദതബ

വബഹബതത്തബല്  കപരകേക്ക് മഞരുകട   ഒഞണകററബയത്തബനുള്ള  തുകേ  സഞക്ഷരതഞ

മബഷന  വകേയബരുത്തഞത്തതബനഞല്  2021  ഏപബല്  മുതലുള്ള  ഓണകററബയഞ്ചാം

സര്കഞരബല്നബനള്ള ഫണബകന്റെ ലെഭദതയനുസരബചക്ക് വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്.

സഞക്ഷരതഞ  തുടര്വബദദഞഭദഞസ  പവര്ത്തനങ്ങള്  തകദശഭരണ
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സ്ഥഞപനങ്ങളബകലെയക്ക് മഞറ്റുന കേഞരദഞ്ചാം സര്കഞരബകന്റെ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

(2)  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം  -  ആളബയഞര് കേരഞര് പുതുകല്

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷക്ക്  കുമഞര്  കജേഞസഫക്ക്:   പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം-ആളബയഞര്  നദസ്പീജേലെ

കേരഞര് പുതുക്കുനതബനുഞ്ചാം കേരഞര് പകേഞരമുള്ള ജേലെഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം കേരഞര്

ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  തടയനതബനുഞ്ചാം  കപഞരബങ്ങല്ക്കുത്തക്ക്  ഡഞഞ്ചാം  ബലെകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

കേരഞര്  വദവസ്ഥകേള്  പുനരവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ

തഞല്പ്പെരദങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമഞയബ  സഞ്ചാംരക്ഷബച്ചുകകേഞണക്ക്  തമബഴക്ക് നഞടുമഞയബ  ചര്ച

നടത്തബ  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം-ആളബയഞര്  കേരഞര്  പുതുക്കുനതബനഞണക്ക്  സര്കഞര്

ശമബക്കുനതക്ക്.   1988-ല്  പുനരവകലെഞകേന  ചര്ചകേള്  ആരഞ്ചാംഭബച്ചുകവങ്കബലുഞ്ചാം

അധബകേജേലെഞ്ചാം  പങ്കുവയ്ക്കുനതുള്കപ്പെകടയള്ള  വബവബധ  വബഷയങ്ങളബല്

അന്തബമതസ്പീരുമഞനമഞയബട്ടബല്ലെ.   അന്തര്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നദസ്പീജേലെ  കേരഞറുകേള്

പുതുക്കുനതബനഞയബ  ഇരുസഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളബകലെയഞ്ചാം  വകുപ്പുകസക്രട്ടറബമഞരുകട

കനതൃതന്വേത്തബല് കേമ്മേബറ്റേബ രൂപസ്പീകേരബചക്ക് കയഞഗങ്ങള് കചരുകേയഞ്ചാം  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം-

ആളബയഞര്  കേരഞര്  പുനരവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്യുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  പഞരഞ്ചാംഭ

ചട്ടക്കൂടുണഞക്കുനതബല്  തമബഴക്ക് നഞടുമഞയബ  സമവഞയത്തബകലെത്തുകേയഞ്ചാം
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കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം  ആവശദകപ്പെട്ടതനുസരബചക്ക്  കേരഞര്  പകേഞരഞ്ചാം

ജേലെവബഭജേനത്തബനുഞ്ചാം  വബതരണത്തബനുഞ്ചാം  അധബകേഞരമുള്ള  സഞ്ചാംയക്ത  വഞട്ടര്

കറഗുകലെറ്റേറബ കബഞര്ഡബകന്റെ കയഞഗങ്ങളുകട എണ്ണഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകഞന തമബഴക്ക് നഞടക്ക്

സമ്മേതബചബട്ടുണക്ക്.  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം  ഡഞമബല്  അനുവദബകഞവുന  പരമഞവധബ

ജേലെനബരപ്പെക്ക്  നബശ്ചയബകകണതബകന്റെ  ആവശദകേത  കബഞര്ഡക്ക്  കയഞഗങ്ങളബല്

സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം ശക്തമഞയബ ഉനയബക്കുനണക്ക്.   കദശസ്പീയ ഹരബത ടബബബ്യൂണലെബകന്റെ

നബര്കദശപകേഞരഞ്ചാം  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം-ആളബയഞര്  കേരഞര്  ഉള്കപ്പെടുന

നദബകേളബകലെയ്ക്കുള്ള കവള്ളത്തബകന്റെ സന്വേഞഭഞവബകേ ഒഴുകക്ക്  നബലെനബര്ത്തണകമനഞ്ചാം

ഇതബനുള്ള വദവസ്ഥ പുതുക്കുന കേരഞറബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണകമനഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  വബവബധ  അണകകട്ടുകേള്  തുറക്കുന

സഞഹചരദത്തബല്  കപഞതുവഞയ  നഞശനഷ്ടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനുഞ്ചാം

സന്വേത്തുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞധദമഞയ  എല്ലെഞ  നടപടബകേളുഞ്ചാം  സര്കഞര്

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം-ആളബയഞര്  കേരഞര്  സമയബനബതമഞയബ

പുതുകബ നല്കുനതബനുള്ള ഇടകപടലുകേളഞണക്ക് സര്കഞര് നടത്തുനതക്ക്. 

III. സബ്മബഷന

(1) കലെഫക്ക് ഭവന പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല് 

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):  പളയവുഞ്ചാം
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പകൃതബദുരന്തവുഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം കകേടുപഞടുകേള് സഞ്ചാംഭവബച വസ്പീടുകേള്കക്ക്  CMDRF/SDRF

-ല്നബനഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുള്ള  കുടുഞ്ചാംബങ്ങകള  കലെഫക്ക്  മബഷന

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം പദതബപകേഞരഞ്ചാം വസ്പീടക്ക്  വയ്ക്കുനതബനക്ക്  നല്കുന

തുകേയബല്നബനഞ്ചാം   കനരകത്ത  നല്കേബയബട്ടുള്ള  തുകേ  കുറവക്ക്  കചയ്യുന  രസ്പീതബ

ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

തകദശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസ്റ്റര്):    പളയത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  തകേര്ന

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  CMDRF/SDRF-ല്നബനഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനണക്ക്.

വസ്പീടക്ക്  പൂര്ണ്ണമഞകയഞ  ഭഞഗസ്പീകേമഞകയഞ  തകേര്നക്ക്  വഞസകയഞഗദമല്ലെഞതഞയ

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് വസ്പീടക്ക് വയ്ക്കുനതബനക്ക്  നഞലെക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഞണക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുനതക്ക്.  വസ്പീടക്ക്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുകേകയഞ  പുതബയ  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുകേകയഞ

കചയ്യുകമ്പഞള്  SDRF-ല്  നബനക്ക്  ലെഭബച  തുകേ  കുറവക്ക്  കചയ്തക്ക്  കലെഫക്ക്  മബഷന

പദതബ  നബരകഞയ  പരമഞവധബ  നഞലുലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപവകര  എനകേണകഞകബ

ബഞകബ  തുകേ  തകദശഭരണ  സ്ഥഞപനഞ്ചാംവഴബ  നല്കേഞന  നബലെവബല്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പളയത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  തകേരുകേയഞ്ചാം

SDRF/CMDRF-ല്നബകനഞ  മകറ്റേകതങ്കബലുഞ്ചാം  തരത്തബകലെഞ  ധനസഹഞയഞ്ചാം

ലെഭബചവര്  കലെഫക്ക്  മബഷന  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടഞലുഞ്ചാം  ഇകല്ലെങ്കബലുഞ്ചാം
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പഞഞയത്തക്ക്/മുനബസബപ്പെല്  എഞബനസ്പീയറുകട  സഞക്ഷദപതത്തബകന്റെ

അടബസ്ഥഞനത്തബല് വസ്പീടക്ക് നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് നഞലെക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ധനസഹഞയഞ്ചാം

നല്കുനതബനക്ക് തകദശഭരണ സ്ഥഞപനങ്ങള്കക്ക് അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(2) ജേലെജേസ്പീവന മബഷന കപപ്പെക്ക് കലെന

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  ജേലെജേസ്പീവന  മബഷന  കപപ്പെക്ക്  കലെന

പദതബയകട  ഭഞഗമഞയബ  കവട്ടബകപ്പെഞളബച  പഞഞയത്തക്ക്  കറഞഡുകേള്

പുനനഃസ്ഥഞപബക്കുനതബനുള്ള ഫണക്ക് അനുവദബകഞന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

തകദശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസ്റ്റര്):  കദശസ്പീയപഞതഞ  കറഞഡുകേള്  മുറബചക്ക്

കപപ്പെബടുകമ്പഞള്   പസ്തുത  കറഞഡുഭഞഗഞ്ചാം  പുനനഃസ്ഥഞപബക്കുനതബനഞവശദമഞയ

തുകേ  ജേലെജേസ്പീവന മബഷന മുനകൂര്  കകേട്ടബവചക്ക് അനുമതബ കതടുന സഞഹചരദഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുനതബനഞല്   പഞഞയത്തക്ക്  കറഞഡുകേളുകട  കേഞരദത്തബലുഞ്ചാം

അപകേഞരഞ്ചാം  കഡകപ്പെഞസബറ്റേക്ക്  കചയ്യണകമനതക്ക്  വഞട്ടര്  അകതഞറബറ്റേബയമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  ജേലെജേസ്പീവന  മബഷന  പവൃത്തബയകട

എസ്റ്റബകമറ്റേബലുള്കപ്പെടുത്തബ  കചയ്യുന   ഗ്രഞമസ്പീണ  കറഞഡുകേളുകട

കമയബന്റെനനസബനുകവണബ  നബലെവബല്  തകദശഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങള്കക്ക്

ബഡ്ജേറ്റേക്ക് വബഹബതത്തബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ നല്കുന കറഞഡക്ക് കമയബന്റെനനസക്ക് ഗ്രഞന്റെക്ക്
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ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബ  കറഞഡക്ക്  പുനരുദഞരണ  പവൃത്തബകേള്  ഏകറ്റേടുത്തക്ക്

നടത്തഞവുനതഞണക്ക്.  ജേലെജേസ്പീവന  മബഷന  പവൃത്തബ  പൂര്ത്തബയഞകുന  മുറയക്ക്

ഇത്തരഞ്ചാം കറഞഡുകേളുകട പുനരുദഞരണ പവൃത്തബകക്ക് മുനഗണന നല്കുനതബനക്ക്

തകദശഭരണ സ്ഥഞപനങ്ങള്കക്ക് തസ്പീരുമഞനകമടുകഞവുനതഞണക്ക്. 

(3) കേഞരപ്പെഞറ  -  കുരബയഞര്കുറ്റേബ പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  കനന്മേഞറ  ):  ജേലെകസചനഞ്ചാം,  കുടബകവള്ള  ലെഭദത,

കവദദ്യുതബ ഉല്പഞദനഞ്ചാം എനബവ ലെക്ഷദഞ്ചാംവയ്ക്കുന കേഞരപ്പെഞറ-കുരബയഞര്കുറ്റേബ പദതബ

നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  കവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .

കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കേഞരപ്പെഞറ-കുരബയഞര്കുറ്റേബ  പദതബയകട  ഡബ.പബ.ആര്.നക്ക്

ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബ  പരദകവഷണ  പവൃത്തബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

വനമനഞലെയത്തബകന്റെ  അനുമതബകഞയബ  കരഖകേള്  സമര്പ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പരദകവഷണഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞയബ ഡബ.പബ.ആര്.  ലെഭദമഞകുന മുറയക്ക്

തുടര്നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

(4) മുതുകേഞടക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് കഎ  .  ടബ  .  കഎ  .-  കക്ക് കകേട്ടബടഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    പബ  .    രഞമകൃഷ്ണന:  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  കപരഞമ

മുതുകേഞടക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് കഎ.ടബ.കഎ.-കക്ക് കകേട്ടബടഞ്ചാം നബര്മ്മേബകണഞ്ചാം.
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കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുട്ടബ):

കപരഞമ  മുതുകേഞടക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കഎ.ടബ.കഎ.  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ

സഞകങ്കതബകേഞനുമതബകഞവശദമഞയ സബവബല്,  ഇലെകബകേക്ക് വര്ക്കുകേളുകട കടണര്

നടപടബ  2021  നവഞ്ചാംബര്  അവസഞനകത്തഞകട  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകമനക്ക്

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.   വദവസഞയ  പരബശസ്പീലെന  വകുപ്പെക്ക്

കജേഞയബന്റെക്ക്  ഡയറകറുകട  അധദക്ഷതയബല്  കചര്ന  അവകലെഞകേന  കയഞഗഞ്ചാം

കപരഞമ കഎ.ടബ.കഎ.  കകേട്ടബട നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ പുകരഞഗതബ സഞ്ചാംബനബചക്ക്

ചര്ച  കചയ്തക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  തന്വേരബതകപ്പെടുത്തഞന  നബര്കദശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഉകദദഞഗസ്ഥകരക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വദവസഞയ

പരബശസ്പീലെന  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുകട  അദദക്ഷതയബല്  ഇഇൗ  മഞസഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം

കചര്നക്ക് നബര്മ്മേഞണ പവൃത്തബകേള് തന്വേരബതഗതബയബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.

(5) ജേനവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങളബകലെ വനദമൃഗ ശലെദഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമഞർ:  കുകണഞട,  കചരബ പകദശങ്ങളബലെബറങ്ങബയ

കേടുവകയ  പബടബകൂടുകേയഞ്ചാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം  വനകമഖലെയബല്  നബനഞ്ചാം  മഞറബ  തഞമസബകഞന

ആഗ്രഹബക്കുനവര്കക്ക്  വസ്പീടുഞ്ചാം  സ്ഥലെവുഞ്ചാം  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കേരുവഞരക്കുണക്ക്

പകദശത്തക്ക് കഫഞറസ്റ്റക്ക് കസ്റ്റഷന ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.
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വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  കേടുവയകട

സഞനബദദഞ്ചാം സ്ഥബരസ്പീകേരബചതബകന തുടര്നക്ക് കുകണഞട റബ്ബര് എകസ്റ്ററ്റേബല് കേദഞമറ

ടഞപ്പുഞ്ചാം  കൂടുഞ്ചാം  സ്ഥഞപബചതബകനഞപ്പെഞ്ചാം  പരബസരവഞസബകേളുകട  സഹഞയകത്തഞകട

എകസ്റ്ററ്റേബകലെ അടബകഞടുകേള് നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുമുണക്ക്. കേടുവയകട ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് ധനസഹഞയഞ്ചാം അനുവദബകഞനുള്ള നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.   കേരുവഞരക്കുണബല്  കഫഞറസ്റ്റക്ക്  കസ്റ്റഷന

സ്ഥഞപബക്കുനതുള്കപ്പെകടയള്ള  കേഞരദങ്ങള്  പരബകശഞധബചക്ക്

തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുനതഞണക്ക്.

(6)  വനവബസ്തൃതബകഞയബ ഏകറ്റേടുക്കുന ഭൂമബകക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ കജേഞസഫക്ക്:  റസ്പീ ബബല്ഡക്ക് കകേരള ഇനബകഷദറ്റേസ്പീവക്ക്,  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള്  വഴബ  വനവബസ്തൃതബകഞയബ  ഏകറ്റേടുക്കുന  ഭൂമബയകട  പതബഫലെഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന):  റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്

കകേരള ഇനബകഷദറ്റേസ്പീവക്ക്,  കേബഫ്ബബ പദതബകേള് വഴബ ഭൂമബ ഏകറ്റേടുക്കുനതബനുള്ള

മഞനദണ്ഡങ്ങളബല്  പുന:പരബകശഞധന  നടത്തുനതക്ക്  സഞധദമഞകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.
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(7) ശഞസഞഞ്ചാംകകേഞട്ടയബകലെ കുരങ്ങക്ക് ശലെദഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേഞവൂര്  കുഞ്ഞുകമഞന:  ശഞസഞഞ്ചാംകകേഞട്ടയബകലെ  കുരങ്ങക്ക്  ശലെദഞ്ചാം

തടയനതബനുഞ്ചാം  ശലെദകഞരഞയ  കുരങ്ങുകേകള  വനത്തബല്

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):

കകേഞടതബവബധബയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  കവള്ളക്കുരങ്ങുകേകള

കശന്തുരുണബവനത്തബല്  പുനരധബവസബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  മറ്റേക്ക്  സ്ഥലെങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം

പബടബകൂടബ  അചനകകേഞവബല്,  കകേഞനബ  വനഞ്ചാം  ഡബവബഷനുകേളബകലെ

ഉള്കഞടുകേളബല്  പുനരധബവസബപ്പെബച  കുരങ്ങുകേള്  സമസ്പീപപകദശങ്ങളബല്

നഞശനഷ്ടമുണഞക്കുനതബനഞല്  ശലെദകഞരഞയ  കുരങ്ങുകേകള  പബടബകൂടബ

പുനരധബവസബപ്പെബചക്ക് പശഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സഞധദമഞയ  എല്ലെഞ

നടപടബകേളുഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(8) കേഞര്ഷബകേ യനങ്ങള് പവര്ത്തനക്ഷമമഞകല്

ശസ്പീ  .    മഞതദ്യു  ടബ  .    കതഞമസക്ക്:  കകേരള  അകഗ്രഞ  ഇനഡസസ്പീസക്ക്

കകേഞര്പ്പെകറഷകന്റെ  കേഞര്ഷബകേ  യനങ്ങള്  പവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .    പസഞദക്ക്): 2018-കലെ പളയകത്തത്തുടര്നക്ക്

തബരുവല്ലെ യൂണബറ്റേക്ക് ഓഫസ്പീസബല് സൂക്ഷബചബരുന കകേരള അകഗ്രഞ ഇനഡസസ്പീസക്ക്

കകേഞര്പ്പെകറഷകന്റെ പലെ യനങ്ങളുഞ്ചാം റബകപ്പെയര് കചയ്യഞന സഞധബകഞത്തവബധഞ്ചാം

നശബചബട്ടുണക്ക്. കകേഞയ്ത്തുകമതബയനങ്ങളബല് മൂകനണ്ണവുഞ്ചാം ടബല്ലെറുകേളബല് ഒകരണ്ണവുഞ്ചാം

മഞതമഞണക്ക്  പവര്ത്തനക്ഷമമഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ബഞകബയള്ള  യനങ്ങള്

പവര്ത്തനസജ്ജമഞകഞന  സഞധബകഞത്തവബധഞ്ചാം  കകേടുപഞടക്ക്  സഞ്ചാംഭവബചവകയഞ

റബകപ്പെയര് കചയ്യുനതബനക്ക് ഭസ്പീമമഞയ തുകേ ആവശദമഞയബ വരുനവകയഞ ആണക്ക്.

കേഞലെഞവധബ കേഴബഞ്ഞ യനങ്ങള് കേണഞ്ചാം കചയ്യണകമന സഞ്ചാംസ്ഥഞന കേഞര്ഷബകേ

യനവത്കേരണ  മബഷന  കസഷദല്  ഓഫസ്പീസറുകട  ശബപഞര്ശ  സര്കഞര്

പരബകശഞധബച്ചുവരുന.  കകേരള അകഗ്രഞ ഇനഡസസ്പീസക്ക് കകേഞര്പ്പെകറഷന മുകഖന

കൂടുതല്  കേഞര്ഷബകേ  യനങ്ങള്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞവശദമഞയ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(9) കകേഞള് നബലെങ്ങള്കഞവശദമഞയ കുമ്മേഞയവുഞ്ചാം രഞസവളവുഞ്ചാം ലെഭദമഞകല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ബഞലെചന്ദ്രന:  കകേഞള്നബലെ  കൃഷബകഞവശദമഞയ  വബത്തുഞ്ചാം

കുമ്മേഞയവുഞ്ചാം രഞസവളവുഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം അരബമ്പൂരബലുള്ള കകേരള അകഗ്രഞ

ഇനഡസസ്പീസക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷകന്റെ  വര്കക്ക്കഷഞപ്പെക്ക്

പവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  മഴകകടുതബകയത്തുടര്നക്ക്

കനല്കൃഷബ  നശബച  പുല്ലെഴബ,  മണബനഞടന  തുടങ്ങബയ  കകേഞള്പഞടങ്ങളബല്

കൃഷബയബറക്കുനതബനക്ക് കനല്വബത്തക്ക് സഇൗജേനദമഞയഞ്ചാം 75% സബ്സബഡബകയഞകട

കുമ്മേഞയവുഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  കേര്ഷകേര്കക്ക്  കുമ്മേഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്

ജേനകേസ്പീയഞസൂതണ  പദതബയബല്  ഫണക്ക്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.

കനല്കൃഷബകഞവശദമഞയ  ഉല്പ്പെഞദന  ഉപഞധബകേള്ക്കുള്ള  സബ്സബഡബയഞയബ

കഹകകറഞനബനക്ക്  5500  രൂപ  നബരകബല്  നല്കുനതബനക്ക്  അയ്യകന്തഞള്

കൃഷബഭവനക്ക്  അനുവദബച  തുകേയബല്  വളഞ്ചാം  വഞങ്ങുനതബനുള്ള  തുകേയഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  വബത്തുപഞകേബ ദബവസങ്ങള്കകേമുണഞകുന വബളനഞശങ്ങള്കക്ക്

ഇനഷന്വേറനസക്ക്  പരബരക്ഷ  നല്കുനതബനക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പുതുകബ

നബശ്ചയബക്കുന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  കകേരള  അകഗ്രഞ

ഇനഡസസ്പീസക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷകന്റെ വര്കക്ക്കഷഞപ്പെക്ക്  പവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുനതക്ക്

സഞ്ചാംബനബചക്ക് പരബകശഞധബചക്ക് ഉചബതമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

(10) പഞലെകകഞടക്ക് അഴബമുഖത്തക്ക് പുലെബമുട്ടക്ക് സ്ഥഞപബകല് 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബജേബന:  കേണ്ണൂര്  ജേബല്ലെയബകലെ  പുതബയങ്ങഞടബകക്ക്  സമസ്പീപഞ്ചാം

പഞലെകകഞടക്ക്  അഴബമുഖത്തക്ക്  പുലെബമുട്ടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  റബവര്

കടയബനബഞ്ചാംഗക്ക് പദതബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം ചൂട്ടഞടക്ക് മഞ ഫബഷക്ക് ലെഞനഡബഞ്ചാംഗക്ക്
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കസന്റെറബകന്റെ നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണ-രജേബകസഷന വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):  കേണ്ണൂര്

ജേബല്ലെയബകലെ  പുതബയങ്ങഞടബകക്ക്  സമസ്പീപഞ്ചാം  പഞലെകകഞടക്ക്  അഴബമുഖത്തക്ക്  മണല്

അടബയനതുമൂലെമുള്ള  അപകേടങ്ങളുഞ്ചാം  മതദബനന  യഞനങ്ങള്ക്കുണഞകുന

ബുദബമുട്ടുഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തക്ക്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറ്റേസ്പീവക്ക്

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  പുതബയങ്ങഞടബ  റബവര്  കടയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  പവൃത്തബയകട

കടണര് നടപടബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക് കേരഞറബകലെര്കപ്പെടുനതബനുള്ള നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുന;   കബയറനസക്ക്  ലെഭബക്കുന  മുറയക്ക്  പസ്തുത  പവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്. 

IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

(1)  കലെഞകല് ഫണക്ക് അകഇൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബയകട പതബകനഞനക്ക് മുതല്

പതബനഞറക്ക് വകരയള്ള റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച്ചു.

(2) പരബസ്ഥബതബ സഞ്ചാംബനബച സമബതബയകട  ഒനഞ്ചാം രണഞ്ചാം റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെബച്ചു. 

V. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള തഞകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവുഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം
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(i) 2021-  കലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്

(ii) 2021-  കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സ്ഥഞപനങ്ങള്    (  രജേബകസഷനുഞ്ചാം 

നബയനണവുഞ്ചാം  )   കഭദഗതബ ബബല്

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

സഞ്ചാംസ്ഥഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്, 2021-കലെ കകേരള കബനബകല്

സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  എനബവ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസന്വേഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്  ):  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷണര്മഞരുകട  രജേബകസഷനുഞ്ചാം  കയഞഗദത

നബയനബക്കുനതബനുമഞയബ സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക് നബലെവബലുള്ള 1953-കലെ ടഞവനകൂര്-

കകേഞചബന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ആകക്ക് കേഞകലെഞചബതമഞയബ പരബഷ്കരബചക്ക്

കകേരള  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ആകക്ക്

കകേഞണവരുനതബനുകവണബയള്ളതഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്.    കകേഞവബഡബകന്റെ
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പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  സന്വേകേഞരദ  ആശുപതബകേളുകടയഞ്ചാം  ലെഞബുകേളുകടയഞ്ചാം

രജേബകസഷന  കേഞലെഞവധബ  രണവര്ഷകമനള്ളതക്ക്  നഞലുവര്ഷമഞയബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനുകവണബയഞണക്ക്   കകേരള   കബനബകല്  എസ്റ്റഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്

(രജേബകസഷനുഞ്ചാം നബയനണവുഞ്ചാം) കഭദഗതബ ബബല് കകേഞണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

 ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമഞര്: വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.  2018-ല്

കകേരള  കബനബകല്  എസ്റ്റഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം)  ബബല്

കകേഞണവനകപ്പെഞള്  ആകരഞഗദകമഖലെയബല്  വബപ്ലവകേരമഞയ  മഞറ്റേങ്ങള്

വരുകമനക്ക്  പതസ്പീക്ഷബകചങ്കബലുഞ്ചാം  അതബകന്റെ  ഗുണഞ്ചാം  ലെഭദമഞയബട്ടുകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  ആകരഞഗദകമഖലെയബകലെ

പതബസനബയകട  കേഞരണഞ്ചാം  കേകണത്തണഞ്ചാം.  അപൂര്വകരഞഗങ്ങളുകടയഞ്ചാം

മഹഞമഞരബകേളുകടയഞ്ചാം  ഹബ്ബഞയബ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം   മഞറബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

കകേരളത്തബല്  പകേര്ചവദഞധബകേള്  പടര്നപബടബക്കുനതുഞ്ചാം  കകേഞവബഡുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട കടസ്റ്റക്ക് കപഞസബറ്റേബവബറ്റേബ കററ്റേക്ക് പത്തക്ക് ശതമഞനമഞനത്തബല് കുറയഞകത

തുടരുനതുഞ്ചാം  പരബകശഞധനഞവബകധയമഞകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ

പവര്ത്തനഞ്ചാം  നടത്തുന  ജേസ്പീവനകഞകര  പബരബച്ചുവബട്ട  നടപടബ

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  വനവര്ക്കുഞ്ചാം  വഞകബന  എടുത്തവര്ക്കുഞ്ചാം

വസ്പീണഞ്ചാം  കകവറസക്ക്  ബഞധയണഞകുന  സഞഹചരദത്തബല്  അതുസഞ്ചാംബനബച
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ജേനബതകേപഠനഞ്ചാം  നടത്തണഞ്ചാം.  പകേര്ചവദഞധബകേകളയഞ്ചാം  അപതസ്പീക്ഷബതമഞയബ

വരുന  കരഞഗങ്ങകളയഞ്ചാം  കനരബടഞന  ആവശദമഞയ  തയ്യഞകറടുപ്പെക്ക്

ആശുപതബകേളബല്  സജ്ജമഞകണഞ്ചാം.  ജേബല്ലെഞ  ആശുപതബകേളബലുഞ്ചാം  കമഡബകല്

കകേഞകളജകേളബലുഞ്ചാം കമചകപ്പെട്ട ചബകേബത ലെഭദമഞകഞന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

 ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ആയര്കവദവുഞ്ചാം

കഹഞമബകയഞപ്പെതബയഞ്ചാം  പഞകസ്പീസക്ക്  കചയ്യുനതബനക്ക്  രജേബകസഷന എടുകണകമന

വദവസ്ഥയബല്  നല്കേബയ  ഇളവക്ക്  ബബല്ലെബകലെ  ഖണ്ഡഞ്ചാം  42(എ)  പകേഞരമുള്ള

വദവസ്ഥകേള്  നബലെവബല്  വരുകമ്പഞള്  തുടര്നഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുകമഞ  എന

കേഞരദത്തബല്  വദക്തത  ആവശദമുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനഞ്ചാം

നടത്തബയ ജേസ്പീവനകഞകര പബരബച്ചുവബട്ട നടപടബ പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്. അപൂര്വ

ജേനബതകേ കരഞഗങ്ങള്കഞയബ പകതദകേ കേര്മ്മേ പദതബയഞ്ചാം മഞനസബകേഞകരഞഗദ

പദതബയഞ്ചാം  നടപ്പെഞകണഞ്ചാം.  ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ  കരഞഗബകേള്ക്കുളള  ചബകേബത

സബ.എചക്ക്.സബ./തഞലൂകഞശുപതബവഴബ  നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അവര്കക്ക്

നല്കുന ധനസഹഞയഞ്ചാം പുന:സ്ഥഞപബകഞനുഞ്ചാം കുടബശബകേ തസ്പീര്ത്തക്ക് നല്കേഞനുഞ്ചാം

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പകേര്ചവദഞധബ  വദഞപനഞ്ചാം,  ജേസ്പീവബതകകശലെസ്പീ

കരഞഗങ്ങള്  എനബവ  മുനകൂട്ടബ  കേകണത്തബ  തടയഞനുളള  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം  അതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  കബഞധവത്കരണഞ്ചാം  നടത്തുകേയഞ്ചാം
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കവണഞ്ചാം.  കമഡബകല് കകേഞകളജകേളുകട നബലെവഞരഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബചക്ക് അതബവബശബഷ്ട

ചബകേബതഞകകേന്ദ്രങ്ങളഞകഞനുഞ്ചാം  വൃദജേനപരബപഞലെനഞ്ചാം,  സഞന്തന്വേന  ചബകേബത

തുടങ്ങബയ  വബഷയങ്ങളബല്  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം

നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  ആയഷക്ക്  -  കഹഞമബകയഞ വകുപ്പുകേളുകട കസക്രട്ടറബയഞയബ

അകലെഞപ്പെതബ  വബഭഞഗത്തബല്  നബനള്ള  കഡഞകകറ  നബയമബക്കുനതക്ക്

ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    രമ:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കവണത

മുകനഞരുകമബല്ലെഞകതയഞണക്ക്  ബബല്  രൂപകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  കമഞകഡണ്

കമഡബകല്  കേഇൗണ്സബലെബനഞയബ  പകതദകേ  കേഞരദഞലെയകത്തഞടുകൂടബയള്ള

സ്ഥഞപനഞ്ചാം  യഞഥഞര്തദമഞകണഞ്ചാം.  കേഇൗണ്സബല്  രജേബസഞറഞയബ  കമഡബകല്

രഞ്ചാംഗത്തുനബനഞ്ചാം  കഡഞകകറ  നബയമബക്കുനതബനുള്ള  കഭദഗതബയണഞകേണഞ്ചാം.

വബകദശത്തുനബനഞ്ചാം  കമഡബകല്  ബബരുദഞ്ചാം  കനടുനവര്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്

കമഡബകല്  പഞകസ്പീസക്ക്  നടത്തുകമ്പഞഴുണഞകുന  കപഞതുജേനങ്ങള്കബടയബകലെ

ആശയക്കുഴപ്പെഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം കേഇൗണ്സബല് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച പകേഞരമുള്ള

അധബകേ  കയഞഗദതകേള്  മഞതഞ്ചാം  കഡഞകര്മഞരുകട  കബഞര്ഡുകേളബല്

കരഖകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ബബല്ലെബകലെ  വദവസ്ഥകേള്

കഎ.എഞ്ചാം.സബ.സബ.  നബയമത്തബനുഞ്ചാം  നഞഷണല്  കേമ്മേസ്പീഷന  കഫഞര്  ഇന്തദന
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സബസ്റ്റഞ്ചാം  ഓഫക്ക്  കമഡബസബന  നബയമത്തബനുഞ്ചാം  വബരുദമഞകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  ആയര്കവദ  വബഭഞഗത്തബല്നബനള്ള  കൂടുതല്

കഡഞകര്മഞകര  കേഇൗണ്സബലെബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  പഞരമ്പരദ

കകവദദന്മേഞരുകട ചബകേബതഞ സമദഞയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച വദവസ്ഥകേള് ബബല്ലെബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  വദഞജേ  ചബകേബത  നടത്തുന

കഡഞകര്മഞകര  കേകണത്തുനതബനഞയബ  സര്കഞര്  കമഞണബറ്റേറബഞ്ചാംഗക്ക്  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ആശുപതബകേള് ചബകേബതയഞയബ  ഇഇൗടഞക്കുന ഫസ്പീസക്ക്

ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  ബഞധബചക്ക്

ഇതരസഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളബകലെ ആശുപതബകേളബല് വചക്ക് മരണകപ്പെട്ട കകേരളസ്പീയര്കക്ക്

കകേഞവബഡക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതബനഞയബ  ആശബതര്കക്ക്  രജേബകസഷന

നടത്തുനതബനുള്ള  സഇൗകേരദമുണഞകണഞ്ചാം.  കചറുകേബട  കബനബക്കുകേള്കക്ക്

സഞമ്പത്തബകേ ഇളവുകേള് അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം രജേബകസഷനഞയബ ഏകേജേഞലെകേ

സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുനതബനുഞ്ചാം ആശുപതബകേകള ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് ലെഞബക്ക്

സഇൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ. പബ. വബ. ശസ്പീനബജേബന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .

ഷഞ്ചാംസസ്പീര്:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്തപകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം
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കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറ്റേക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

കമഡബകല്രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  വദഞജേന്മേഞകര  തടയനതബനഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.   കമഞകഡണ്  കമഡബസബന,  ഇനഡദന  സബസ്റ്റഞ്ചാംസക്ക്

ഓഫക്ക്  കമഡബസബന,  കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്  കമഡബസബന  തുടങ്ങബയ  ശഞഖകേള്

ആകരഞഗദ കമഖലെയക്ക് നല്കേബയ സഞ്ചാംഭഞവനകേള് തുലെദ പഞധഞനദകത്തഞകടയഞണക്ക്

സര്കഞര്  കേഞണുനതക്ക്.   എഞ്ചാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.  മഞതഞ്ചാം  പഠബച  കഡഞകര്

കസഷദകലെസ്ഡക്ക് വബഭഞഗങ്ങളബല് ചബകേബത നല്കുനതക്ക് തടയനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

ആയര്കവദ കമഖലെയബകലെ പഞരമ്പരദ ചബകേബതഞ സമദഞയത്തബല് വദവസ്ഥ

നബശ്ചയബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. ആകരഞഗദപവര്ത്തകേകര ആക്രമബക്കുന പവണത

എതബര്കകപ്പെടുകേയഞ്ചാം  കഡഞകര്മഞര്കക്ക്  സഞ്ചാംഭവബക്കുന  പബഴവക്ക്  കമഡബകല്

എഥബകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബകേള്  പരബകശഞധബചക്ക്  ഉചബതമഞയ  തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുകേയഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.  കമഞകഡണ് കമഡബസബന,  ഇനഡദന സബസ്റ്റഞ്ചാംസക്ക് ഓഫക്ക് കമഡബസബന,

കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്  കമഡബസബന  എനബവയക്ക്  കമഡബകല്  കേഇൗണ്സബല്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ കകേന്ദ്രങ്ങള്  24

മണബക്കൂറുഞ്ചാം  പവര്ത്തബക്കുനതുഞ്ചാം  ജേബല്ലെഞ  ആശുപതബകേളബല്  കേഞത്തക്ക്  ലെഞബക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  കമഡബകല്  കമഖലെയബല്

ടസ്പീചബഞ്ചാംഗക്ക്  രഞ്ചാംഗത്തക്ക് പുതബയ കഡഞകര്മഞര്കക്ക്  അവസരഞ്ചാം നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം
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സര്കഞര്  കമഖലെയബല്  കജേഞലെബ  കചയ്യുന  കഡഞകര്മഞര്കക്ക്  വസ്പീടബനടുത്തക്ക്

നബയമനഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  പകമഞദക്ക്  നഞരഞയണ്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ യ  .   പതബഭ: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ

കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല് വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റേബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ആകരഞഗദഞ്ചാം,  തകദശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ആഭദന്തരഞ്ചാം  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്

കകേഞവബഡക്ക്-19-കന്റെ  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനത്തബല്  മഞതൃകേഞപരമഞയ  പങ്കക്ക്

വഹബചതക്ക്  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.  ആകരഞഗദ  കമഖലെയബകലെ

കതഞഴബലെവസരങ്ങളബല്  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ  പവര്ത്തന-

ങ്ങളബകലെര്കപ്പെട്ടവര്കക്ക് മുനഗണന നല്കേണഞ്ചാം.  രജേബകസഷന കൃതദമഞകബയഞ്ചാം

കയഞഗദത  നബര്ണ്ണയബച്ചുഞ്ചാം  വദഞജേകഡഞകര്മഞകര  കേകണത്തണഞ്ചാം.

കഡഞകര്മഞര്കക്ക്/ആകരഞഗദ  പവര്ത്തകേര്കക്ക്  കനകരയള്ള  അതബക്രമങ്ങള്

തടയണഞ്ചാം.  പകേര്ചവദഞധബ,  മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണഞ്ചാം  എനബവ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

കപഞതുജേനങ്ങള്കബടയബല് അവകബഞധഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  ആകരഞഗദകമഖലെയബല്

ഗവണ്കമന്റെക്ക് നടത്തുന സമഗ്ര ഇടകപടലുകേള് അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്. 
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ശസ്പീ.  വബ.  കകേ.  പശഞന്തക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .

പകസനന: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

കബനബകല് സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറ്റേക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ലെഞബുകേളുകട ഗുണകമന്മേയഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞരുകട കയഞഗദതയഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്  ബബല്ലെബല്  വദവസ്ഥ  കചയ്യുനണക്ക്.  നബസഞര

കരഞഗങ്ങള്ക്കുകപഞലുഞ്ചാം  വബലെ  കൂടബയ  മരുനകേള്  കേഴബകണകമനതുഞ്ചാം

മരുനകേളുകട വര്ദബച ഉപകയഞഗഞ്ചാം മറ്റേക്ക്  കരഞഗങ്ങള്കക്ക് കേഞരണമഞകുകമനതുഞ്ചാം

ഗഇൗരവമഞയബ  കേഞണണഞ്ചാം.  കുട്ടബകേളുകട  കേബഡ്നബ  ടഞനസഞകന്റെഷനക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്തലെത്തബല്  സഇൗകേരദകമഞരുക്കുനതബനുഞ്ചാം  കസ്റ്ററ്റേക്ക്  കേഇൗണ്സബലെബല്

സബദ,  യനഞനബ,  നഞച്ചുകറഞപ്പെതബ,  കഹഞമബകയഞപ്പെതബ  തുടങ്ങബയ കമഖലെകേളബല്

നബനള്ളവകരക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .

വബഷ്ണുനഞഥക്ക്   :  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

കബനബകല് സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ ബബല്

വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 2018-ല് നബലെവബല്വന ഇഇൗ ആകബകന്റെ പരബധബയബകലെയക്ക്
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2021  വകര  സന്വേകേഞരദ  ആശുപതബകേകള  കകേഞണവരഞന  കേഴബയഞതബരുനതക്ക്

സര്കഞരബകന്റെ പബടബപ്പുകകേടഞണക്ക്.  വബവബധ ആശുപതബകേളബല് ഒകര ചബകേബതയക്ക്

വബവബധ നബരകക്ക് ഇഇൗടഞക്കുനതബനക്ക് നബയനണഞ്ചാം കകേഞണവരബകേയഞ്ചാം സന്വേകേഞരദ

ആശുപതബകേളുകട  ചൂഷണഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം   സര്കഞര്

ആശുപതബകേളബകലെ  ലെഞബക്ക്  സഇൗകേരദഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

കകേരളത്തബല്  കടസ്റ്റക്ക്  കപഞസബറ്റേബവബറ്റേബ  നബരകക്ക്  ഉയര്നനബല്ക്കുന

സഞഹചരദത്തബല്  കകേഞവബഡക്ക്  ബബകഗഡുമഞകര  പബരബച്ചുവബട്ടതക്ക്

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  കകേന്ദ്ര സഞ്ചാംഘഞ്ചാം നബര്കദശബചപകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്

കബനബകല്  എപ്പെബഡകമഞളജേബകല്  സ്റ്റഡബ  നടനബട്ടുകണഞകയനക്ക്

വദക്തമഞകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):    2021-കലെ കകേരള കബനബകല് സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  ആകരഞഗദകമഖലെയബല്  ഗുണനബലെവഞരവുഞ്ചാം

മബകേച  ചബകേബതഞ  സഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുനകവനക്ക്  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

അനബവഞരദമഞയബട്ടുള്ളതഞണക്ക്.  വബവബധ  ചബകേബതഞ  രസ്പീതബയബലുള്ള  6488-ഓളഞ്ചാം

കബനബകല് സ്ഥഞപനങ്ങള് തഞലഞലെബകേ രജേബകസഷന കനടബയബട്ടുണക്ക്.   സ്ഥബര

രജേബകസഷന ലെഭബക്കുനതബനക്ക്  എല്ലെഞ ചബകേബതഞ വബഭഞഗങ്ങളബകലെയഞ്ചാം മബനബമഞ്ചാം
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സ്റ്റഞനകഡര്ഡ്സക്ക്  നബശ്ചയബചക്ക്  വബ ജഞപനഞ്ചാം  പുറകപ്പെടുവബകകണതുഞ്ചാം

അസസര്മഞര്   സ്ഥഞപനങ്ങളബല്  കനരബട്ടുകപഞയബ  വബലെയബരുകത്തണതുമഞണക്ക്.

രജേബകസഷന  നടപടബകേള്  ലെഘൂകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  പഞകദശബകേമഞയബ

പവര്ത്തബക്കുന കചറബയ കബനബക്കുകേകള   ഈ ബബല്ലെബകന്റെ പരബധബയബല്നബനഞ്ചാം

ഒഴബവഞകബയബട്ടുണക്ക്. 

പഞലെകഞടക്ക്,  മലെപ്പുറഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്,  വയനഞടക്ക്,  കേണ്ണൂര്

എനബവബടങ്ങളബല് 20 വര്ഷമഞയബ പഞകസ്പീസക്ക് കചയ്യുന പഞരമ്പരദ ആയൂര്കവദ

കവദദനമഞകരയഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കയഞഗദതയബല്ലെഞത്ത  കഹഞമബകയഞപ്പെതബ

ചബകേബതകേകരയഞ്ചാം  പകതദകേ  വബഭഞഗങ്ങളഞയബ  പരബഗണബചക്ക്  1953-കലെ

തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്-കകേഞചബ കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ആകബകലെ വകുപ്പെക്ക്  38

പകേഞരഞ്ചാം രജേബകസഷന വദവസ്ഥയബല് ഇളവക്ക് നല്കേബ ആകരഞഗദ കുടുഞ്ചാംബകക്ഷമ

വകുപ്പെക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവക്ക്  കഹകകഞടതബ  കസ്റ്റ  കചയ്യുകേയഞ്ചാം

21.02.2011-കലെ  സര്കഞര്  ഉത്തരവുഞ്ചാം  സമഞന  ഉത്തരവുകേളുഞ്ചാം   കേന്വേഞഷക്ക്

കചയ്യുകേയമുണഞയബ.   നബലെവബകലെ രജേബസ്റ്ററബലുള്ള എല്ലെഞവരുഞ്ചാം  പുതബയ ആകക്ക്

പകേഞരമുള്ള രജേബസ്റ്ററബലുഞ്ചാം ഉണഞയബരബക്കുനതഞണക്ക്.  2023-ഓടുകൂടബ സമ്പൂര്ണ്ണ

ആന്റെബബകയഞട്ടബകേക്ക് സഞക്ഷരതയള്ള സഞ്ചാംസ്ഥഞനമഞകബ കകേരളകത്ത മഞറ്റേഞനുള്ള

പകതദകേ  കേര്മ്മേപദതബ   തയ്യഞറഞകബയബട്ടുണക്ക്.  ക്ഷയകരഞഗമുക്ത  കകേരളഞ്ചാം
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പദതബയബലൂകട  ക്ഷയകരഞഗബകേകള  കേകണത്തുനതബനുള്ള  കേഞമ്പയബന

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  സര്കഞര്  കമഖലെയബല്   ടഞനസഞകന്റെഷന

സഇൗകേരദകമഞരുക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലെഞചബചക്ക്  സമയബനബതമഞയബ

നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്;   ഇതബകന്റെ  സുതഞരദത

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനഞയബ  Kerala  State  Organ  and  Tissue  Transplant

Organisation  (SOTTO)  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  അവയവദഞനഞ്ചാം

കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്

കമഡബകല് കകേഞകളജകേളബല് കേരള്മഞറ്റേ ശസക്രബയ നടത്തഞനുള്ള കലെസനസക്ക്

ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.   സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  27

ആശുപതബകേളുകട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനുള്ള  മഞസ്റ്റര്  പ്ലഞന  തയ്യഞറഞകഞന

2.25  കകേഞടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  100  സര്കഞര് ആശുപതബകേളബല്ക്കൂടബ

ഇ-കഹല്ത്തക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   കഎകേദരഞഷ

സഞ്ചാംഘടന അനുശഞസബക്കുന മഞനദണ്ഡങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത മഞതൃ-

ശബശു  സഇൗഹൃദമഞക്കുനതബനുള്ള  സമഗ്ര  രൂപകരഖ  തയ്യഞറഞക്കുനതഞണക്ക്.

യൂണബകവഴല് ഇമ്മേബ്യൂകണകസഷന പരബപഞടബയകട ഭഞഗമഞയബ കുഞ്ഞുങ്ങള്കക്ക്

നബ്യൂകമഞകകേഞകല് വഞകബന നല്കേബത്തുടങ്ങബയബട്ടുണക്ക്. കകേഞഴബകകഞടക്ക് കമഡബകല്

കകേഞകളജേബല് ഒരു വര്ഷത്തബനുള്ളബല് Contagious Infectious Disease-നഞയബ
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ബബ.എസക്ക്.എല്.  കലെവല്  3  ലെഞബക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

കമഡബകല്  കകേഞകളജേബല്  Contagious  Infectious  Disease  Block

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.   ജേസ്പീവബതകശലെസ്പീ

കരഞഗങ്ങള് കുറയഞനുള്ള കേര്മ്മേപരബപഞടബ ആവബഷ്കരബക്കുനതഞണക്ക്.  ആകരഞഗദ

കമഖലെയബല്  കൂടുതല്  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം

ചബകേബതയഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകഞന  എന.എചക്ക്.എഞ്ചാം.,  കഹഞസബറ്റേല്  സമബതബകേള്

എനബവ മുകഖന ആവശദമഞയ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം നബര്കദശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സഞമൂഹദ സുരക്ഷഞ മബഷനക്ക് കേസ്പീഴബലുള്ള 'വബ കകേയര്'  പദതബ

വബപുലെകപ്പെടുത്തബ അപൂര്വ കരഞഗബഞധബതരഞയ കുട്ടബകേളുകട ചബകേബതയക്ക് ഫണക്ക്

സന്വേരൂപബക്കുനതബനുള്ള പദതബ പരബകശഞധബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  കഹകകഞടതബ

നബര്കദശപകേഞരഞ്ചാം  അപൂര്വ  കരഞഗങ്ങളുകട  ചബകേബതയഞയബ  ആകരഞഗദവകുപ്പെക്ക്

പബനസബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബയകട  കപരബല്  അകഇൗണക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കമഡബകല്  കകേഞകളജകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്

എസക്ക്.എഞ്ചാം.എ.  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ജേനബതകേ  കരഞഗങ്ങള്

ഗര്ഭഞവസ്ഥയബല്ത്തകന  കേകണത്തുനതബനുള്ള  പരബകശഞധന  നടത്തഞനുള്ള

സഇൗകേരദഞ്ചാം ഒരുക്കുനതഞണക്ക്.  ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ കരഞഗബകേള്ക്കുള്ള ധനസഹഞയ
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വബതരണഞ്ചാം  തടസകപ്പെട്ട  വബഷയഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   മകഞരബ

കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകലെ  ഇ.എന.റ്റേബ,  കഡര്മകറ്റേഞളജേബ,  ഒഫഞല്കമഞളജേബ

വബഭഞഗങ്ങളബകലെ  പബ.ജേബ.  സസ്പീറ്റുകേള്കക്ക്  ഈ  വര്ഷഞ്ചാം  മുതല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

ലെഭബചബട്ടുണക്ക്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള

സഞ്ചാംസ്ഥഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്ലുഞ്ചാം 2021- കലെ കകേരള കബനബകല്

സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്ലുഞ്ചാം

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

(i)   2021-  കലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

ഖണ്ഡഞ്ചാം  2  (a)-യബല്  "കേഇൗണ്സബലുകേളുഞ്ചാം"  എന  വഞകബനുപകേരഞ്ചാം

"കേഇൗണ്സബലുഞ്ചാം" എന വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

2-ാം  ഖണ്ഡത്തബകന്റെ  (ഐ)  (ii)  ഇനത്തബനുപകേരഞ്ചാം  "ഔട്ടക്ക്കപഷദന്റെക്ക്
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വബഭഞഗവുഞ്ചാം  ഇനകപഷദന്റെക്ക്  വബഭഞഗവുഞ്ചാം  ഉള്ളതഞയ  പകൃതബചബകേബതഞ

ആശുപതബകേള്; അകല്ലെങ്കബല്" എന ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ

217, 218, 219, 222, 229, 230, 234, 236, 241, 244, 246, 248,

251, 252, 253, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 271, 272, 273,

277, 281,  288, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 303, 310, 315, 316,

317, 322, 325, 326, 329, 332, 333,  340, 341, 344, 345, 346, 350,

351, 354, 362, 363, 364, 365, 367,  376, 378, 379, 381, 383, 387,

393,  395,  397,  398,  402,  404,  409 എനസ്പീ  നമ്പർ  കഭദഗതബകേൾ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞകട  ഔകദദഞഗബകേമഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

266. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(ഡബ)-ല് "ആയര്കവദ" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം "ചബകേബതഞ" 

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

267. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(ഡബ)-ല് "ചബകേബത കകേന്ദ്രങ്ങള്" എനക്ക് 

വരുനബടകത്തല്ലെഞഞ്ചാം "ചബകേബതഞ കകേന്ദ്രങ്ങള്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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278. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 (ഇ)-ല് "ആയര്കവദ" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "ആയര്കവദ"

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

377. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(എല്)-ല് "കകേവശമുള്ള" എനതബനക്ക് കശഷമുള്ള "ഒരു"

എന വഞകക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

404.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(പബ)-ല്  "നബയമബച”  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  

"നബയമബകകപ്പെട്ട” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

    406. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(പബ)-ല് "ബനകപ്പെട്ട കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ” എനതക്ക് 

ഒഴബവഞക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

219. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 (എ) -ല് "ഇന്തദന സബസ്റ്റഞ്ചാംസക്ക് ഓഫക്ക് കമഡബസബന 

കേഇൗണ്സബല്"  എനസ്പീ വഞക്കുകേള്കക്ക്  കശഷഞ്ചാം  ","  എന ചബഹഞ്ചാം  

കചര്ക്കുകേ.

234. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(എ)-ല്  "കേസ്പീഴബന" എനതബനുപകേരഞ്ചാം   "കേസ്പീഴബല്" എനക്ക് 

കചര്ക്കുകേ.

255. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(സബ)-ല്,  "കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക്" എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  

"കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക് " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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281. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 (ഇ)-ല് " സബദ കമഡബസബന" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "സബദ

ചബകേബത" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

297. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(എഫക്ക്)-ല്  "കമഞകഡണ്  കമഡബസബകനഞ”  എനതബനക്ക്

കശഷമുള്ള ",” ചബഹഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുകേ.

298. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(എഫക്ക്)-ല്  "കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക്”  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

365. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2  (എല്)-ല്  "എനഞല്"  എനതബനക്ക്  കശഷമുളള  "ഒരു"

എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  വഞകഞല്  കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  ഔകദദഞഗബകേ

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

3-ാം ഖണ്ഡത്തബകന്റെ (3)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തബല് "കമഞകഡണ് കമഡബസബന 
കേഇൗണ്സബലെബല്  തഞകഴപ്പെറയന  പതബനഞക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  
അടങ്ങബയബരബകകണതഞണക്ക്"  എന വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം  "കമഞകഡണ്  
കമഡബസബന  കേഇൗണ്സബല്  തഞകഴപ്പെറയന  പതബനഞക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  
അടങ്ങുനതഞണക്ക്" എന വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്.

3-ാം  ഖണ്ഡത്തബകന്റെ  (4)-ാം  ഉപഖണ്ഡത്തബല്  "ഇന്തദന  സബസ്റ്റഞ്ചാംസക്ക്  
ഓഫക്ക്  കമഡബസബന  കേഇൗണ്സബലെബല്  തഞകഴപ്പെറയന  പതബനഞക്ക്  
അഞ്ചാംഗങ്ങള്, അടങ്ങബയബരബകകണതഞണക്ക്" എന വഞക്കുകേള്ക്കു പകേരഞ്ചാം " 
ഇന്തദന സബസ്റ്റഞ്ചാംസക്ക്  ഓഫക്ക്  കമഡബസബന കേഇൗണ്സബല് തഞകഴപ്പെറയന  
പതബനഞക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുനതഞണക്ക്"  എന  വഞക്കുകേള്  
കചര്കകണതഞണക്ക്.

3-ാം  ഖണ്ഡത്തബകന്റെ  (5)-ാം  ഉപഖണ്ഡത്തബല്  "കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക്  
കമഡബസബന  കേഇൗണ്സബലെബല്  തഞകഴപ്പെറയന  പനണക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  
അടങ്ങബയബരബകകണതഞണക്ക്"  എന  വഞക്കുകേള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം  "  
കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്  കമഡബസബന കേഇൗണ്സബല് തഞകഴപ്പെറയന പനണക്ക്
അഞ്ചാംഗങ്ങള്  അടങ്ങുനതഞണക്ക്,  അതഞയതക്ക്  "  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്  
കചര്കകണതഞണക്ക്.

417, 424, 429, 432, 436, 439, 440, 441, 445, 452, 455, 456,

460, 461, 466, 467, 470, 472, 476, 480, 481, 482, 484, 486, 488,

489, 495, 500, 502, 503, 505, 509, 510, 514, 517, 521, 524, 525,

526, 528, 530, 532, 534, 537, 541, 544, 545, 546, 549, 550, 551,

554, 555, 558, 560, 562, 573, 575, 577, 581, 583,  584, 586 എനസ്പീ
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നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

423. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(1)(ബബ) -ല്  "കൂടഞകത" എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

476. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3) (എഫക്ക്)-ല് "രജേബകസഷനക്ക് കശഷഞ്ചാം" എനതക്ക് 

ഒഴബവഞക്കുകേ

507. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(എ)-ല് "എഡബ്യൂകകഷന" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം 

"ഡബപ്പെഞര്ട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

508. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(ബബ)-ല് "കമഡബസബന" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം 

"ഡബപ്പെഞര്ട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

520. ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(4)(ഡബ)-ല് “നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യകപ്പെടുന"  എനതബനക്ക്  

പകേരഞ്ചാം "സര്കഞര് നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യുന " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

569. ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(5)(ഡബ)-ല്  "നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യകപ്പെടുന"  എനതബനക്ക്  

പകേരഞ്ചാം "സര്കഞര് നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യുന" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

 424. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(1)(സബ)-ല് "കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക് " എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക് " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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455. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3 (3)(ഡബ)-ല് " നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യകപ്പെടുന" എനതബനക്ക്

പകേരഞ്ചാം "സര്കഞര് നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യുന" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

460. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)(ഇ)-ല് "സന്വേകേഞരദ" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"സന്വേകേഞരദ/സന്വേഞശയ" എന വഞക്കുകേളുഞ്ചാം ചബഹവുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

489. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)(ജേബ)-ല് "രജേബകസഷനക്ക് കശഷഞ്ചാം” എനതക്ക് 
ഒഴബവഞക്കുകേ.

503. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)(എചക്ക്)-ല് "സര്വകേലെഞശഞലെയബകലെ"  എനതബനക്ക് 
പകേരഞ്ചാം "സര്വകേലെഞശഞലെയകട" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

510. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(സബ)-ല്  "പകൃതബചബകേബതയഞ്ചാം"  എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം  
"എനസ്പീ വബഭഞഗങ്ങളബകലെ" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

526. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(എഫക്ക്)-ൽ "കമഡബസബനബൽ രജേബസ്റ്റർ കചയ്തബട്ടുള്ള 
പഞകസ്പീഷണർമഞരബൽ" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "കമഡബസബനബകലെ 
രജേബകസ്റ്റർഡക്ക് പഞകസ്പീഷണർമഞർ അവർകബടയബൽ" എനക്ക് കചർക്കുകേ.

550. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(കജേ)(i)-ല് "പകൃതബ ചബകേബതയഞ്ചാം കയഞഗ സയൻസക്ക്"
എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "കയഞഗയഞ്ചാം പകൃതബചബകേബതയഞ്ചാം" എനക്ക്  
കചര്ക്കുകേ.

558. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(4)(കകേ)-ല് "സര്വകേലെഞശഞലെയബകലെ” എനതബനക്ക് 
പകേരഞ്ചാം "സര്വകേലെഞശഞലെയകട” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

586. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(5)(എചക്ക്)-ല് "സര്വകേലെഞശഞലെയബകലെ" എനതബനക്ക് 
പകേരഞ്ചാം "സര്വകേലെഞശഞലെയകട" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  വഞകഞല്  കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  ഔകദദഞഗബകേ

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

588-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

 നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

591, 592, 596 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

607,  608,  613,  614,  615,  618  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്
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അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

 ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

623, 624, 626, 629, 631, 633, 636, 640, 641, 643 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

636. ഖണ്ഡഞ്ചാം 7(3) -ല് "വസ്പീണഞ്ചാം" എനതബനക്ക് മുനപക്ക് "ഒരു തവണ കൂടബ"

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മറ്റേക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

8-ാം ഖണ്ഡത്തബകലെ (5)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തബല് "പസബഡന്റെബകന്റെ സ്ഥഞനഞ്ചാം
ഒഴബവുള്ളകപ്പെഞകഴഞ  അകല്ലെങ്കബല്  പസബഡന്റെബനക്ക്   ചുമതലെ
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നബര്വഹബകഞനഞകേഞത്തപ്പെകഴഞ  ആ  ഉകദദഞഗത്തബല്  ഒരു  ഒഴബവുകണങ്കബല്,
രജേബസഞര്, കേഇൗണ്സബല് അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് ഏഴക്ക് പൂര്ണ്ണ ദബവസത്തബല് കുറയഞകത
കനഞട്ടസ്പീസക്ക്  കകേഞടുത്തകശഷഞ്ചാം,  പസബഡന്റെബകന്റെ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബനഞയബ  ഒരു
കയഞഗഞ്ചാം വബളബച്ചുകൂകട്ടണതുഞ്ചാം,”  എനസ്പീ വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം ചബഹങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം
തഞകഴപ്പെറയന  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  ചബഹങ്ങളുഞ്ചാം  കചര്കണകമന  കഭദഗതബ
അവതരബപ്പെബക്കുന.

“പസബഡന്റെബകന്റെ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  ഒഴബവുള്ളകപ്പെഞകഴഞ,  അകല്ലെങ്കബല്
പസബഡന്റെബനക്ക്  ചുമതലെ  നബര്വഹബകഞനഞകേഞത്തകപ്പെഞകഴഞ  അകതസമയത്തക്ക്
തകന,  കവസക്ക്-പസബഡന്റെബകന്റെ  സ്ഥഞനഞ്ചാം  ഒഴബവുള്ളകപ്പെഞകഴഞ  അകല്ലെങ്കബല്
കവസക്ക്-  പസബഡന്റെബനക്ക്  ചുമതലെ  നബര്വഹബകഞനഞകേഞത്തകപ്പെഞകഴഞ  ആ
ഉകദദഞഗത്തബല് ഒഴബവുകണങ്കബല്, രജേബസഞര്, കേഇൗണ്സബല് അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് ഏഴക്ക്
പൂര്ണ്ണ ദബവസത്തബല് കുറയഞകത കനഞട്ടസ്പീസക്ക് കകേഞടുത്തകശഷഞ്ചാം, പസബഡന്റെബകന്റെ
കതരകഞ്ഞടുപ്പെബനഞയബ ഒരു കയഞഗഞ്ചാം വബളബച്ചുകൂകട്ടണതഞണക്ക്.” 

645, 649, 651, 653, 654, 661, 668, 672, 673, 677, 678, 679,

680,  681,  685,  686,  687,  689,  690  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

675. ഖണ്ഡഞ്ചാം 8(5)-ല് "മുക്തരഞകുനതുവകരകയഞ" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"മുക്തനഞകുനതുവകരകയഞ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയഞകട സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

679. ഖണ്ഡഞ്ചാം 8(5)-ല് "കഹഞമബകയഞ കമഡബകല് വബദദഞഭദഞസ  
പബനസബപ്പെലുഞ്ചാം കേണ്കടഞളബഞ്ചാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസറുഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  
"കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക് കമഡബകല് വബദദഞഭദഞസ പബനസബപ്പെല് 
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ആനഡക്ക് കേണ്കടഞളബഞ്ചാംഗക്ക് ഓഫസ്പീസര് എനബവര്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയഞ്ചാം ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം

സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 702, 707, 708 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

713, 714 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു:

715. ഖണ്ഡഞ്ചാം 10-ല് "നബയമനങ്ങളുഞ്ചാം" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം "സര്കഞര് 
ഔകദദഞഗബകേ " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക് കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു:

ഖണ്ഡഞ്ചാം  11-ല്  (സബ)  ഇനത്തബല്  "അയഞകള"  എന വഞകബനുപകേരഞ്ചാം
"അയഞള് " എന വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.
ഖണ്ഡഞ്ചാം 11-ല് (എഫക്ക്) ഇനത്തബല് "നഞമനബര്കദശഞ്ചാം കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള"
എന  വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  "നഞമനബര്കദശഞ്ചാം  കചയ്യകപ്പെകട്ടങ്കബലുഞ്ചാം  "
എന വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
ഖണ്ഡഞ്ചാം  11-ല്  (ജേബ)  ഇനത്തബല്  "സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത
കകപവറ്റേക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്/സന്വേഞശയ  കമഡബകല്  കകേഞകളജേക്ക്,
കകപവറ്റേക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്/സന്വേഞശയ  കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക്  കമഡബകല്
കകേഞകളജേക്ക്  അകല്ലെങ്കബല്  കകപവറ്റേക്ക്  ആയര്കവദ  കമഡബകല്
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കകേഞകളജേബകലെ  പബനസബപ്പെല്  അല്ലെഞതഞയബത്തസ്പീരുകനങ്കബല്"  എനസ്പീ
വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  "സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  സന്വേകേഞരദ  കമഡബകല്
കകേഞകളജേക്ക്  അകല്ലെങ്കബല്  ആയര്കവദ/സബദ/യനഞനബ  എനസ്പീ
വബഭഞഗങ്ങളബകലെ,  സന്വേകേഞരദ/എയ്ഡഡക്ക്/  സന്വേഞശയ   കമഡബകല്
കകേഞകളജകേളബകലെകയഞ  കയഞഗയഞ്ചാം  പകൃതബചബകേബതയഞ്ചാം
സ്ഥഞപനങ്ങളബകലെകയഞ,  സന്വേകേഞരദ/എയ്ഡഡക്ക്/സന്വേഞശയ
കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകലെ  പബനസബപ്പെല്
അല്ലെഞതഞയബത്തസ്പീരുകനങ്കബല്, " എനസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

717, 718, 720, 721, 722, 723, 726, 727, 728, 729, 730, 731,

732, 733, 734, 735, 736,  737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

745, 746, 747 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

717. ഖണ്ഡഞ്ചാം 11 (ബബ)-ല് "ബുദബസ്ഥബരതയബല്ലെഞത്തതഞയബരബക്കുകേയഞ്ചാം” 

     എനതബനുപകേരഞ്ചാം "ബുദബസ്ഥബരതയബല്ലെഞത്തയഞളഞയബരബക്കുകേയഞ്ചാം”  

    എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

728. ഖണ്ഡഞ്ചാം 11(ഇ)-ല് "അതഞതക്ക്" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "അതതക്ക്" എനക്ക് 

കചര്ക്കുകേ.

730. ഖണ്ഡഞ്ചാം 11(ഇ)-ല് "കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക്" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"കഹഞമബയഞപ്പെതബകേക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

735. ഖണ്ഡഞ്ചാം  11(എഫക്ക്)-ല്  "കഹഞമബകയഞപ്പെതബകക്ക്"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  

"കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.



43

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പതബകനഞനഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 748, 751 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

 കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പനണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.



44

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

752,  754,  755,  761,  762,  764,  766  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

767, 768, 772, 775, 777 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

767. ഖണ്ഡഞ്ചാം 14(1)-ല് "അദദക്ഷഞ്ചാം" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "അദദക്ഷത " 

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

779,  780,  782,  783,  784,  786,  787,  792  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

ഖണ്ഡഞ്ചാം  16-ല്  (4)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "കയഞഗത്തബകലെ

കചഞദദങ്ങള്കക്ക്"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം   "കയഞഗത്തബല്

കവഞകട്ടടുപ്പെബലൂകട  തസ്പീരുമഞനകമടുകകണ  സഞ്ചാംഗതബകേളബല്  "  എനസ്പീ

വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

793, 794, 796, 797, 798, 803, 806, 808, 811,  814, 824, 825,

826,   829,  831,  832,  834,  836,  837,  839,  844,  845  എനസ്പീ നമ്പര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

831. ഖണ്ഡഞ്ചാം 16(4)-ല് "ഉണഞക്കുനതുമഞണക്ക്" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"ഉണഞയതഞയബ കേരുതകപ്പെടുനതുമഞണക്ക്"  എനക്ക് 

കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  വഞകഞല്  കഭദഗതബയഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബച  കഭദഗതബയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

846, 851, 852 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

853, 856, 857, 860 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു:

855. ഖണ്ഡഞ്ചാം 18-ല് "മറ്റു" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "മറ്റേക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

ഖണ്ഡഞ്ചാം  19-ല്  (2)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "അഡസ്പീഷണല്  നബയമ

കസക്രട്ടറബ" എന വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം "അഡസ്പീഷണല് കസക്രട്ടറബ"
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എന വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

861,  863,  871,  875,  877,  880,  884,  885  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞയബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

865. ഖണ്ഡഞ്ചാം 19 (1)-ല് "ആയബരബക്കുനതഞണക്ക്” എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"ആയബരബക്കുനതുമഞണക്ക്” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയഞ്ചാം ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പകത്തഞമ്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പകത്തഞമ്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

886,  887,  889,  890,  892,  896,  897,  899,  903,  904,  909,

911 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

899. ഖണ്ഡഞ്ചാം  20(3)-ല്  "റ്റേബബ്ബബ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "ടബബ്ബബ"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

911. ഖണ്ഡഞ്ചാം 20 (5) –ല് “വകുപ്പെക്ക്പകേഞരഞ്ചാം”  എനതബനു  പകേരഞ്ചാം  

"വകുപ്പെക്ക് പകേഞരഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു:

ഖണ്ഡഞ്ചാം  21-ല്  (2)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "ജേസ്പീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം"  എന
വഞകബനുകശഷഞ്ചാം  "ബഞധകേമഞയ" എന വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.
ഖണ്ഡഞ്ചാം  21-ല്  (4)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "(1)-ഉഞ്ചാം  (2)-ഉഞ്ചാം
ഉപവകുപ്പുകേള്"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം   "(1)-ാംഉപവകുപ്പെക്ക്"  എനതക്ക്
കചര്ക്കുകേ.
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912, 914, 920, 922, 923, 925, 927, 929, 930, 933, 935, 936,

941, 943, 944, 945 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

914. ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(1)-ല് "മറ്റു" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "മറ്റേക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

920. ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(1)-ല് " നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടഞവുന " എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"നബര്ണ്ണയബകകപ്പെട്ട" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

944. ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(3)-ല് "ശബക്ഷബക്കുനതബകനഞ" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം 

വരുന " , " ചബഹഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 947,  949,  951,  954,  956,  957,  959,  960,  962  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

957. ഖണ്ഡഞ്ചാം 22(2)-ല് "എഴുപത്തബയഞക്ക് ശതമഞനത്തബല്” 

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "നഞലെബല് മൂനബല്” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 963, 964, 966, 968, 971, 973, 977, 978, 980, 982, 983, 985,

986, 987, 989  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.
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971. ഖണ്ഡഞ്ചാം 23(1)-ല് "സര്കഞര് കേഞണുനപക്ഷഞ്ചാം" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"സര്കഞരബനക്ക് കബഞദദകപ്പെടുനപക്ഷഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു:

ഖണ്ഡഞ്ചാം  24-ല്  (1)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "മുറപകേഞരമുള്ള"  എന
വഞകബനുപകേരഞ്ചാം  "റഗുലെര്  സമദഞയത്തബലുള്ള"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്
കചര്ക്കുകേ.

 996,  997,  999,  1001,  1006,  1010,  1015  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു:
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993. ഖണ്ഡഞ്ചാം  24(1)-ല്  "അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  സ്ഥഞപനത്തബല്  നബനക്ക്”

എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  "കവദദശഞസ” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയഞ്ചാം ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു:

ഖണ്ഡഞ്ചാം  25-ല്  (3)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "ഏകതങ്കബലുഞ്ചാം
അധബകേമഞയള്ള"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "അധബകേമഞയബ
കനടബയബട്ടുള്ള ഏകതങ്കബലുഞ്ചാം" എനസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
ഖണ്ഡഞ്ചാം  25-ല്  (3)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "നബര്ണ്ണയബക്കുന"  എന
വഞകബനുപകേരഞ്ചാം   "നബശ്ചയബക്കുന" എന വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.
ഖണ്ഡഞ്ചാം  25-ല്  (7)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "അതതക്ക്  സഞ്ചാംഗതബകപഞകലെ,
പഞഥമബകേ അകല്ലെങ്കബല് അധബകേ അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത കയഞഗദതയഞയബ  കപരക്ക്
രജേബസ്റ്റര്  കചയ്തബട്ടുള്ള"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം   "അതതക്ക്
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സഞ്ചാംഗതബകപഞകലെ,  പഞഥമബകേ  അകല്ലെങ്കബല്  അധബകേ  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത
കയഞഗദതയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  രജേബസ്റ്റര്  കചയ്തബട്ടുള്ള"  എനസ്പീ
വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

 1019, 1021, 1022, 1026, 1028, 1030, 1033, 1037, 1038, 1040,

1041, 1042,  1046, 1051, 1052, 1056, 1057, 1058,  1062, 1063, 1064,

1068, 1069, 1071, 1077, 1081, 1082, 1086   എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1044. ഖണ്ഡഞ്ചാം  25(5)-ല്  "ഉചബതമഞയ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  

"ബനകപ്പെട്ട" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

1022. ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(2) -ല് "ഒരു" എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

1026. ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(2) -ല് "കഫഞറത്തബലുഞ്ചാം" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"ഫഞറത്തബലുഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1033. ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(3)-ല് "കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളഞയബ"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം

"കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1051. ഖണ്ഡഞ്ചാം 25(6)-ൽ "നബർണ്ണയബകകപ്പെടഞവുന" എനതബനക്ക് 
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പകേരഞ്ചാം "നബ ർണ്ണയബകകപ്പെട്ട" എനക്ക് കചർക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം

സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1089,  1090,  1096,  1097,  1099,  1103,  1104,  1106  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1100.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  26(2)കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "എകന്തങ്കബലുഞ്ചാം"

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "ഏകതങ്കബലുഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1105.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  26(2)കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "കചര്ക്കുനതബനക്ക്
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അയഞള്കക്ക്  അര്ഹതയണഞയബരബക്കുനതല്ലെ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"കചര്കകപ്പെടുനതബനക്ക് അര്ഹതയണഞയബരബക്കുനതല്ലെ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1108, 1113, 1114, 1122 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

1108.ഖണ്ഡഞ്ചാം 27(1)-ല് "കമ ഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ആകക്ക് " 
എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം "(1953 കലെ IX-ാം ആകക്ക്)” എന 
ചബഹങ്ങളുഞ്ചാം അകങ്ങളുഞ്ചാം വഞക്കുകേളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

(1)-ാം  ഉപഖണ്ഡത്തബകന്റെ  രണഞഞ്ചാം  കബപ്തനബബനനയബല്  
"ഗുരുതരസന്വേഭഞവമുളള  കമഡബകല് കകനതബകേത ലെഞ്ചാംഘബകല്"  എനസ്പീ  
വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം " കമഡബകല് കകനതബകേതയകട ഗുരുതരലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം" 
എനസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്കണഞ്ചാം.

1125, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1139, 1140, 1143, 1146, 1152,

1154,  1155,  1156,  1160,  1162,  1163  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേമഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1126. ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-ല് "കരഖഞമൂലെമുളള ഒരു വബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം" എനക്ക്  

കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ
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അവതരബപ്പെബച്ചു.

1141. ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-കന്റെ രണഞഞ്ചാം കബപ്തനബബനനയബല് 
"പറയവഞനുള്ളതക്ക് പറയവഞന ഒരവസരഞ്ചാം അയഞള്കക്ക് 
നല്കേബയതബനുകശഷഞ്ചാം മഞതകമ രജേബസ്റ്ററബല് നബനക്ക് പൂര്ണ്ണമഞകയഞ  
അകല്ലെങ്കബല് ഒരു നബര്ദബഷ്ട കേഞലെയളവബകലെയ്കകഞ  
നസ്പീകഞ്ചാംകചയ്യഞന പഞടുള്ളു എനബരുനഞലുഞ്ചാം,'’  എനസ്പീ വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  
ചബഹങ്ങളുഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുകേ.

1148. ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-കന്റെ രണഞഞ്ചാം കബപ്തനബബനനയബല് 
"എഥബകക്ക്” എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "എത്തബകക്ക്” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

1143. ഖണ്ഡഞ്ചാം 28(1)-കന്റെ രണഞഞ്ചാം കബപ്തനബബനനയബല് 

"/അവകള'’ എന ചബഹവുഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയഞ്ചാം ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം

സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1167, 1169, 1171, 1172, 1175, 1176, 1178, 1181, 1183, 1184, 1185

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

1175. ഖണ്ഡഞ്ചാം 29(1)–കന്റെ രണഞഞ്ചാം കബപ്തനബബനനയബല് 
“ഉകദശകത്തഞകടയഞണക്ക്” എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം 
"ഉകദശദകത്തഞകടയഞണക്ക് " എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1186, 1190, 1191, 1193, 1194 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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1192. ഖണ്ഡഞ്ചാം 30(3) -ല് "അല്ലെഞ" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "അല്ലെ" എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1196,  1197,  1200,  1202,  1204,  1205  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

32-ാം  ഖണ്ഡത്തബകലെ  (iii)-ാം  ഇനത്തബല്  "അധദഞപകേനഞകയഞ,

അദദഞപനഞ്ചാം അകല്ലെങ്കബല് മറ്റേക്ക് '' എനസ്പീ വഞക്കുകേള് ഒഴബവഞകകണതഞണക്ക്.

1210,  1216,  1217,  1219,  1220,  1221,  1223,  1226,  1228,  1231,

1232, 1234, 1238, 1242, 1244 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1214. ഖണ്ഡഞ്ചാം  32(1)(i)-ല്  "വഞക്കുകേള്കകഞ"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  

"വഞക്കുകേകളഞ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയഞ്ചാം ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

(4)-ാംഉപഖണ്ഡത്തബല്  "തുടര്നടപടബകേള്  ഏകതങ്കബലുഞ്ചാം  ഉകണങ്കബല്  

അവ പരബഗണബക്കുനതബനഞയബ '' എന വഞക്കുകേള് ഒഴബവഞക്കുകേ.

1245,  1247,  1251,  1255,  1258,  1259,  1262  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1249. ഖണ്ഡഞ്ചാം 33(1)-ല്  "തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം'’ എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"അറബയബപ്പെക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

1245. ഖണ്ഡഞ്ചാം 33(1)-ല്  "രജേബസഞരുകട'’ എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"രജേബസഞറുകട" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയഞ്ചാം ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം

സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1263, 1265 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ.)

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1278-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1283,  1287,  1290,  1291,  1299,  1300,  1304,  1305,  1310,  1312,

1316, 1317, 1318 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1320-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച്ചു.
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മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1324, 1327 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മുപ്പെത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1331,  1332,  1336,  1337,  1340,  1341  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1343, 1346, 1347, 1348 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1349-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1356, 1357, 1358 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ)

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല്ലെ)

നഞല്പ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1363, 1367, 1369, 1370 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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നഞല്പ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1377, 1378 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ   ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1376. ഖണ്ഡഞ്ചാം 47(1) (ഡബ) ഒഴബവഞക്കുകേ

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  നഞല്പ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  നഞല്പ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1380, 1382, 1386, 1390 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പട്ടബകേ

1398, 1399 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പട്ടബകേ ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 പട്ടബകേ ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 125, 127, 131, 133,

137, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156,  157,

159, 161, 165,  167, 173, 174,  178, 179, 183, 184, 189, 190,  193,  194,

195, 197, 201, 206   എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

137. ദസ്പീർഘശസ്പീർഷകേത്തബൽ  "ആനുഷഞ്ചാംഗബകേമഞയകതഞ"  എനതബനക്ക്

മുൻപക്ക് "അതബനക്ക്" എനക്ക് കചർക്കുകേ.

  174.പസ്പീഠബകേയബല്  "ആനുഷഞ്ചാംഗബകേമഞയകതഞ"  എനതബനക്ക്  മുനപക്ക്
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"അതബനക്ക്"എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

    മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

 മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

  ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു വബകേസന വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):   2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസന്വേഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന. 

2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ. 
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(ii) 2021-  കലെ കകേരള കബനബകല് സ്ഥഞപനങ്ങള്   (  രജേബകസഷനുഞ്ചാം
നബയനണവുഞ്ചാം  )   കഭദഗതബ ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

171, 173, 180, 187, 190 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

171. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കഭദഗതബ കചയ്യഞനുകദശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

18 -ല്  "ആകക്ക്(2018-കലെ 2)" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "(2018-കലെ 2 -ാം ആകക്ക്)''

എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

     മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറ്റേക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

207, 209, 210, 215, 216, 218, 223, 224, 225, 231 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

 മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

   ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 110, 116, 124, 130, 139, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 150,

151, 155, 167,  169 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

123. പസ്പീഠബകേയബല്   "ആകക്ക്"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  "(2018-കലെ  2-ാം

ആകക്ക്)" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

144. ഖണ്ഡഞ്ചാം1(1)-ല് "ആകബനു"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "ആകബനക്ക് " എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

 150. ഖണ്ഡഞ്ചാം1(2)-ല് "9-നക്ക്"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "9-ാം തസ്പീയതബ" എനസ്പീ
അകവുഞ്ചാം ചബഹവുഞ്ചാം വഞക്കുകേളുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

  മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

  മറ്റേക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):   2021-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-  വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .

മുഹമ്മേദക്ക് റബയഞസക്ക്): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന. 

2021-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സ്ഥഞപനങ്ങള്  (രജേബകസഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്   പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ. 

(iii) സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള   2021-  കലെ കകേരള പബബകേക്ക്
സര്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന   (  വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള സര്വസ്പീസുകേള്

സഞ്ചാംബനബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്  )   ബബല്

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള
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സര്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്  പരബഗണനയക്ക്

എടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസന്വേഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന. 

  കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന):  വഖഫക്ക്  ഭൂമബ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്   സര്കവ  നടത്തുകേ,

അനദഞധസ്പീനകപ്പെട്ടക്ക് കേബടക്കുന സന്വേത്തുകള് കേകണത്തബ  മുതല്ക്കൂട്ടുകേ,  വഖഫക്ക്

സ്ഥഞപനങ്ങകള  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  രജേബസ്റ്റര്  കചയ്യബക്കുനതബനക്ക്

കമഖലെഞടബസ്ഥഞനത്തബല്  വഖഫക്ക്  അദഞലെത്തുകേള്  നടത്തുകേ  എനസ്പീ

പവര്ത്തനങ്ങള് സഞ്ചാംസ്ഥഞന വഖഫക്ക് കബഞര്ഡക്ക് കചയവരുന. സഞമൂഹദകക്ഷമ

പവര്ത്തനങ്ങള്,  ചബകേബത/വബവഞഹഞ്ചാം/കപനഷന  ധനസഹഞയത്തബനഞയബ

സര്കഞര്  കസഷദല്  ഗ്രഞനഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞരുകട  ശമ്പളത്തബനുഞ്ചാം

മറ്റേഞനുകൂലെദങ്ങള്ക്കുമഞയബ  അഡബനബകസറ്റേസ്പീവക്ക്  ഗ്രഞനഞ്ചാം  നല്കേബവരുന.  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡക്ക് റബക്രൂട്ടക്ക് കചയ്തബരുന ജേസ്പീവനകഞകര പബ.എസക്ക്.സബ.  മുഖഞന്തരഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്

കചയ്യുകേ,  നബലെവബലുള്ള തഞല്കഞലെബകേ ജേസ്പീവനകഞകര സ്ഥബരകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

കസഷദല്  റൂളുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുകേ,  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുകേ എനബവയഞണക്ക് ഇഇൗ ബബല് കകേഞണക്ക് ഉകദശബക്കുനതക്ക്. 
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      ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.  മഹലെക്ക്ല്ല് കേമ്മേബറ്റേബ

പതബനബധബകേളബല്നബനഞ്ചാം  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെടുനവരുഞ്ചാം  വബവബധ

മണ്ഡലെങ്ങളബല്നബനക്ക്  സര്കഞര്  കനഞമബകനറ്റേക്ക്  കചയ്യുനവരുമഞണക്ക്  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്.   കസനടല്  വഖഫക്ക്  ആകക്ക്  1995  അനുസരബചക്ക്

കറഗുകലെഷനുകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞകര നബയമബക്കുനതബനുമുള്ള

അവകേഞശഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബനഞണക്ക്;  റൂള്സുണഞകഞനുള്ള

അധബകേഞരഞ്ചാം മഞതമഞണക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞരുകേള്ക്കുള്ളതക്ക്.   കബഞര്ഡബകന്റെ

അധബകേഞരഞ്ചാം ഇല്ലെഞതഞക്കുന ഇഇൗ ബബല് നബയമവബരുദമഞണക്ക്. വഖഫക്ക് കബഞര്ഡക്ക്

നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  വബടഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  വര്ഷങ്ങളഞയബ

വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബല്  കജേഞലെബ  കചയവരുനവരുകട  കതഞഴബല്  സുരക്ഷബതതന്വേഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ബബല്ലെബല്  പതബപഞദബകഞത്തതുഞ്ചാം  അനസ്പീതബയഞണക്ക്.   ബബല്

നബ്യൂനപക്ഷവബരുദവുഞ്ചാം  ജേനവബരുദവുഞ്ചാം  ഭരണഘടനഞവബരുദവുമഞണക്ക്.  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന  നടത്തുവഞന  ബബല്ലെബല്

വദവസ്ഥ  കചയ്തബരബക്കുനതക്ക്  കകേഞടതബയബല്  കചഞദദഞ്ചാം  കചയ്യകപ്പെടഞനുഞ്ചാം

കബഞര്ഡബകലെ  ലെഭദമഞയ  കതഞഴബലെവസരഞ്ചാം  കൂടബ  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

കേഞരണമഞകുഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ.  ഇ.  കകേ.  വബജേയന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   ബഞലെചന്ദ്രൻ: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റേബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-

കലെ കകേരള പബബകേക്ക് സര്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള

സര്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറ്റേക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്

വബടുനതബലൂകട  കബഞര്ഡബകന  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം  സ്ഥബരനബയമനത്തബലൂകട

കൃതദത കകേവരബകഞനുഞ്ചാം സഞധബക്കുഞ്ചാം.  വഖഫക്ക് സന്വേത്തുകള് സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതക്ക്

കബഞര്ഡബകന്റെ  ചുമതലെയഞണക്ക്.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനഞ്ചാം

കുറ്റേമറ്റേരസ്പീതബയബല്  നബയനബക്കുനതബനക്ക്  സര്കഞര്  പതബജഞബദമഞണക്ക്.

സര്കഞരബകന്റെ  ഉകദദഞഗസ്ഥ  സഞ്ചാംവബധഞനകത്ത  നബയനബക്കുകേയഞ്ചാം

നബര്ണ്ണയബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുനതക്ക്  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബനക്ക്  കേബട്ടുന

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  വബഷ്ണുനഞഥക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

കപഞഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകസന  തങ്ങള്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത

പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന

(വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള  സര്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച  കൂടുതല്
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ചുമതലെകേള്)  ബബല്  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബയകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക് വബടുന തസ്പീരുമഞനത്തബല്നബനഞ്ചാം പബന്മേഞറണഞ്ചാം.

പബ.എസക്ക്.സബ. വഴബ മുസസ്പീഞ്ചാം സമുദഞയത്തബലുള്ളവകര മഞതഞ്ചാം വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബല്

നബയമബക്കുനതബലൂകട മറ്റേക്ക് തസബകേകേളബകലെയ്ക്കുള്ള നബയമനങ്ങളബല് മുസസ്പീങ്ങള്കക്ക്

അര്ഹതകപ്പെട്ട  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  നഷ്ടമഞകുഞ്ചാം.  നബ്യൂനപക്ഷ  മുസസ്പീഞ്ചാം  വബഭഞഗത്തബകന്റെ

അവകേഞശങ്ങള്  കേവര്കനടുക്കുന   നബയമനബര്മ്മേഞണമഞണബതക്ക്.  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബകലെ  തഞല്കഞലെബകേ  ജേസ്പീവനകഞകര  സ്ഥബരകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം. വഖഫക്ക് കകേസ്സുകേള് കകേകേഞരദഞ്ചാം കചയ്യുനതബനക്ക് കകേഞല്ലെഞ്ചാം,

എറണഞകുളഞ്ചാം  ജേബല്ലെകേളബകലെ  ടബബബ്യൂണലുകേള്  നബര്ത്തലെഞകബയ  നടപടബ

പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  വഖഫക്ക് കബഞര്ഡക്ക് നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-

കക്ക്  വബടുന  സഞഹചരദത്തബല്  കബഞര്ഡബല്  നബയമബതരഞയബട്ടുള്ളവകര

നബലെനബര്ത്തുനതബനക്ക് കസഷദല് റൂള് തയ്യഞറഞക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബചബട്ടുണക്ക്.

പബ.എസക്ക്.സബ.  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തുന  മുറയക്ക്    തഞല്കഞലെബകേ  ജേസ്പീവനകഞകര

ഒഴബവഞക്കുനതബനഞല്  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനകത്ത  ബഞധബക്കുകേയബല്ലെ.
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വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  തസ്പീരുമഞനപകേഞരഞ്ചാം   നടത്തുന  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ഭരണഘടനഞ  വബരുദമല്ലെ.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  നല്കുന  ആനുകൂലെദങ്ങളുകട

കുടബശബകേ തസ്പീര്ക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റേബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള

പബബകേക്ക്  സര്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള

സര്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

185,  186,  187,  188,  189,  190  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

  രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

196, 197, 201, 203, 208, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 228, 229,

231,  236, 239,  241, 242, 243, 244, 245,  250, 254, 258, 261, 262,

263, 264,  269, 273, 274, 275, 276, 280, 282, 288, 289, 290, 296,

297, 298, 300, 303 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു. 

196. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(1)-ല് "കബഞര്ഡബകലെ"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "കബഞര്ഡബകന്റെ

കേസ്പീഴബലുള്ള" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

229. ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(2)(എ)-ല്  "കബഞര് ഡബനുകേസ്പീഴബലുള്ള"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

കബഞര് ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

297. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(3)-കന്റെ കബപ്തനബബനനയബല് "തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം എടുക്കുനതബനക്ക്
മുമ്പക്ക്  ആ  സഞ്ചാംഗതബ"   എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം
എടുക്കുനതബനക്ക് മുമ്പക്ക് ആ കേഞരദഞ്ചാം” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.  

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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  കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

304, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 323, 324,

328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339  എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.

311. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(1)-ല് "കൂടബയഞകലെഞചബചക്ക്," എന വഞകബനുഞ്ചാം ചബഹത്തബനുഞ്ചാം
കശഷഞ്ചാം  "ഗസറ്റേക്ക്  വബജഞപനഞ്ചാം  വഴബ,"  എന  വഞക്കുഞ്ചാം  ചബഹവുഞ്ചാം
കചര്ക്കുകേ.

329. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(3)-ല്  "ആകബനകേസ്പീഴബലുണഞകബയ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം
"ആകബന  കേസ്പീഴബലുണഞകബയ'' എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

332.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(3)-ല്  "ദബവസകേഞലെകത്തകക്ക്"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം
"ദബവസകഞലെകത്തയക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

334. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(3)-ല്  "അവസഞനബക്കുനതബനു മുമ്പക്ക്"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം
"അവസഞനബക്കുനതബനക്ക് മുനപക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

336.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(3)-ല്  "കചയ്യുനതുഞ്ചാം  ആകുന"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം
"കചയ്യുനതുമഞകുന" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റേക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 
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കഭദഗതബ  കചയ്തപകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

340, 345 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

109, 115, 120, 121, 122 , 125, 133, 134, 139, 140, 145, 147, 153, 154,

160, 162, 163, 171, 178  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന): 2021-കലെ  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള സര്വസ്പീസുകേള് സഞ്ചാംബനബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്) ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ കക്ഷമ -  കദവസന്വേഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന):  പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞഞലെബക്കുട്ടബ:   ജേനഞധബപതദപരവുഞ്ചാം

ഭരണഘടനഞനുസൃതമഞയഞ്ചാം  നടത്തുന  നബയമനമുള്കപ്പെകടയള്ള  കേഞരദങ്ങളബല്

സര്കഞര് ഇടകപടുനതബനഞല് ബബല്ലെബകന എതബര്ക്കുന.

2021-കലെ  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ

കേസ്പീഴബലുള്ള  സര്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് ശബ്ദകവഞകട്ടഞകട പഞസഞകബ.

(സഭ കവകുകനരഞ്ചാം 5.16-നക്ക് പബരബഞ്ഞു)

*****


